
 

Bestyrelsesmøde den 4. september 2017 kl. 16.30 på Varmeværket 

Referat 

1. Nyt fra formanden 

Bjarne har været til skurvognsmøde ved Kloakprojektet i Hundslund og har afleveret de indsamlede 

underskrifter 

Kloakprojektet holder infomøde på Hundslund skole d. 19. september 2017 kl. 19.00 -21.00 

 

2. Kasserens ”kasse” 

Anni orienterede for Ingelise som var fraværende: Der er nu 130 medlemmer som har betalt 

kontingent for 2017  

 

3. Opsamling fra sidste møde 

 

 Elektroniske infoskilte/byporte – Torben orienterede: Man er nu ved at indhente tilbud til et skilt 

i hver ende af byen 

 Koncert med Århus Promenade Orkester – Koncerten afholdes 14. november2017 i Hundslund-

hallen fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Borgerforeningen vil uddele en øl/vand/kaffe billet til vores 

medlemmer 

 Stier i området – Vedr. Stiprojektet Kirkevang/Torupvej, er nu afsluttet. Der var lidt snak om evt. 

at sætte en bænk op ved stien 

 Præsentation af Borgerforeningen til tilflyttere – fx en video om Hundslund og omegn. Bjarne 

har kontakter Mogens Mehl d.a., og den eksisterende trænger til at blive opdateret  

Anni har lavet en prøvefolder, og div. indkomne tilføjelser bliver indsat i folderen til næste gang 

 

4. Naturlegeplads 

Legepladsen er fin og velholdt. Bjarne har brædder klar til rep. af træhus. Søren vil gerne have 

hjælp til efterårsbeskæring 

 

5. Kommende arrangementer 

Ingelise aftaler en dato og evt. sted med Svend Kaagh 

 
 

 



Liste med forslag til kommende arrangementer:  

 

 Besøg på DR el. TV2 

 Industrimuseet 

 Studstrupværket 

 Svampetur 

 Hvordan sikres boligen mod indbrud (foredrag) 

 Fællesspisning 

 Svend Kaagh, fortæller om sine ture i Afrika (Kongo) 

 Mosgaard museum 

 Foredrag af en journalist 

 

6. Bordet rundt 

Torben har undersøgt (ved ejendomsmægleren) angående skiltningen ved de nye grunde, (kan kun 

ses fra Hundslundsiden) den er, som den skal være og bliver ikke ændret 

 

Torben foreslår, at Borgerforeningen gør mere for at ”sælge” Hundslund, fx via en bod på 

Hundslund marked 

 

Anni ønsker en cykelsti fra Hundslund, via Oldrup til Odder, da det er den korteste vej til Odder. 

Trafikken er desværre tæt og der køres hurtigt, især morgen og eftermiddag er trafiksikkerheden 

ikke i orden for cyklisterne 

 

7. Næste møde 

D. 9. oktober 2017 kl. 16.30 på Varmeværket 


